Woonzorgcentrum aanbod
1-persoonskamer
€ 67.57pp/dag
€ 70.65 pp/dag (woningen voor personen
met dementie)
2-persoonskamer
€ 56.29 pp/dag

Wat is inbegrepen in de prijs?
Wonen
 Ingerichte kamer - met de mogelijkheid om de
kamer aan te kleden met eigen meubilair
 Eigen aangepaste badkamer met douche,
lavabo en toilet
 Oproepsysteem, koelkast , digitale televisie, en
bedlinnen
In contact blijven
 Gebruik gemeenschappelijke ruimtes voor
ontvangen van familie en vrienden
 Gratis draadloze internetverbinding (Wifi)

Woonzorgcentrum Kapelleveld
Gelegen in hartje Ternat, in St. Katharina-Lombeek, is ons
gloednieuwe huis de ideale plek om te genieten van
warme, hartelijke diensten. De gezellige omgeving en de
kleinschaligheid van ons huis bieden een unieke sfeer.
Wilt u smullen van smaakvolle, huisbereide maaltijden
die de chef voor u klaarmaakt? Of gezellig met familie en
vrienden iets drinken op het terras van ons
“Kaffée De Statie” Het kan allemaal!
Armonea heeft al bijna 40 jaar ervaring in wonen en zorg
voor senioren. Levenskwaliteit staat voor ons centraal.
Onze medewerkers hechten dan ook veel belang aan het
creëren van een warme en aangename omgeving.
Hierdoor voelt u zich snel thuis en kan u met een gerust
hart genieten van het leven .
Hebt u nog vragen,
aarzel dan niet met ons contact op te nemen:
 053/41.14.00
 kapelleveld@armonea.be
 www.armonea.be/kapelleveld
 Kerkstraat 39, 1742 Ternat (St. Katharina-Lombeek)

Uitstekende zorg
 24u/24u aanwezigheid van hulp door
zorgkundigen en/of verpleegkundigen
 Animatie team en/of ergotherapeut
 Zorgaanpak op maat
 Expertise van de referentie persoondementie
 Voeding die de arts voorschrijft
 Verzorgings– en incontinentiemateriaal
Onderhoud en administratie
 Onderhoud van de kamer en
gemeenschappelijke delen
 Energieverbruik en huisvuilverwerking
 Verzekering tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid
 Administratieve kosten die verband houden
met het verblijf

Wat is eventueel supplementair?
 Dokterskosten: individuele bezoeken van uw
huisarts, raadplegingen bij specialisten
 Kinesitherapie
 Kapper— pedicure—manicure
 Telefoonkosten en individuele aankopen op
het internet
 Wassen van persoonlijke kledij
 Consumpties in bar
 Sondevoeding
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Genieten
 Huisbereide maaltijden (vol pension)
 Animatie: diverse dagelijkse activiteiten

Waarom wordt Kapelleveld uw nieuwe thuis?
Een echt thuisgevoel
Een warme, huiselijke omgeving
 Kleinschalig huis in een groene omgeving
 Elke verdieping heeft zijn eigen ruime,
gezellige woonkamer met TV en leeshoek
 Ruime terrassen waar je gezellig kan vertoeven in
de zon met een aangenaam boek
 Digitale TV / draadloos internet / koelkast /
telefoon in de kamer

Met tijd om te genieten
Verse maaltijden die gezond en smakelijk zijn,
bereid door onze chef
 Dagelijks komt de chef vragen of alles naar uw
wens is
 Altijd iets dat je lust door het kunnen kiezen van
een alternatief
 Ruime keuze aan drank heel de dag door:
tafelbier, frisdrank, koffie, thee, water, etc.

plezier uitnodigt
Uitnodigend
 Vrienden en familie ontvangen in het uitnodigend “Kaffée
De Statie” of de gezellige woonkamers

 Veel ruimte om je eigen stekje in te richten
Hartelijke service
 Verjaardagen worden steeds gevierd bij ons
 Gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten
binnenshuis en buitenshuis

 Tablet waarmee er naar familie geskyped kan worden
 Kinderhoekje waar de kleinkinderen kunnen spelen
 Gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer, en op
wandelafstand van de wekelijkse markt
 Verschillende parkeermogelijkheden
 Geen bezoekuren, want familie en vrienden zijn eender
wanneer welkom om een bezoekje te komen brengen.

Met alle zorg die u wenst
De juiste en kwalitatieve zorg
 Met bijna 40 jaar ervaring in de zorg voor
senioren
 Medicatiebedeling is geautomatiseerd om alles
nog veiliger te laten verlopen
Zorg op uw maat
 Digitale zorgdossiers voor optimale
samenwerking met uw eigen arts
 Medewerkers kunnen alles onmiddellijk
digitaal registreren en opvolgen in de kamer
waardoor er nog meer tijd aan u besteed kan
worden
 Het zorgplan wordt opgesteld in samenspraak
met u, volgens uw noden en behoeften
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Waar u familie en vrienden met

Mooie kamers voorzien van alle comfort
 Veel lichtinval door de hoge ramen

